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SEMPRE AO SEU LADO 

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA MANAUS PREVIDÊNCIA - 

	

2 	COFIS. 

	

3 	Aos 03 (três) dias do mês de março de 2016, às 8h30, na sede da Manaus Previdência, reuniram-se 

	

4 	em Reunião Ordinária os Conselheiros Raimundo Nonato de Oliveira (Presidente do COFIS) e os 

	

5 	membros Orlando Ferreira Cruz, Walber Moraes dos Reis, Paulo Rodrigues de Souza e Ivana Gomes 

	

6 	MeIo Martins. Aberta a reunião, o Presidente do Conselho Fiscal, Raimundo Nonato de Oliveira, 

	

7 	cumprimentou e agradeceu à presença dos demais presentes. Na sequência, passou-se à leitura da 

	

8 	pauta do dia: 1) leitura da ata da reunião anterior; 2) análise, discussão e aprovação dos Balanços e da 

	

9 	prestação de contas de 2015; 3) outros, se houver. Dando atendimento à pauta do dia, o Presidente do 

	

10 	Conselho solicitou que fosse lida a ata da reunião anterior que, após discutida, foi aprovada pelos 

	

11 	Conselheiros e assinada por todos. Prosseguindo, o Presidente solicitou a cada Conselheiro que 

	

12 	opinasse sobre os relatórios disponibilizados: Balanço Orçamentário (Anexo 12), Balanço Financeiro 

	

13 	(Anexo 13), Balanço Patrimonial (Anexo 14), Balanço das Variações Patrimoniais Quantitativas (Anexo 

	

14 	15), Demonstrativo da Execução da Despesa (Anexo 2), Comparativo da Receita Orçada com a 

	

15 	Arrecadada (Anexo 10), Demonstrativo da Dívida Flutuante (Anexo 17), Relação de Restos a Pagar 

	

16 	2015 (RAP) - Processados e Não Processados, Provisões matemáticas previdenciárias, Planilha de 

	

17 	controle de estoque de material de consumo, planilha de depreciação, Relação de bens móveis e 

	

18 	imóveis, Relação de passivos judiciais e Demonstrativo do cálculo do superávit financeiro. Destaca-se 

	

19 	no Balanço Orçamentário um déficit de R$ 8.408179,15 para uma Receita realizada de R$ 

	

20 	241.115.977,65 em confronto com uma Despesa realizada (empenhada) de R$ 249.524.156,80. Dentre 

	

21 	as receitas, o resultado negativo das de valores mobiliários (- R$ 34.553.270,05) se sobressai, 

	

22 	considerando os conselheiros tal fato consequência das instabilidades econômico-financeiras 

	

23 	vivenciadas pelo mercado, que persistem nos tempos atuais. Como contraponto a esse resultado, tem- 

	

24 	se uma economia orçamentária de R$ 98.087.909,10 (28,2%), quando a dotação atualizada era de R$ 

	

25 	347.612.065,90 (100%) e a despesa empenhada de R$ 249.524.156,80 (71,8%), sinalizando uma boa 

	

26 	gestão dos recursos, No Balanço Financeiro estão registrados os ingressos e dispêndios realizados no 

	

27 	exercício de 2015. Destacam-se as disponibilidades para 2016, R$ 416.666.256,66. O RAP processado 

	

28 	de R$ 3.046.133,69 e o RAP não processado de R$ 199.375,03, dos quais o primeiro apresenta-se 

	

29 	incluso na rubrica "Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados" parcialmente, enquanto outra parte - 

	

30 	R$ 421.665,29 - é demonstrada efetivamente na rubrica "Inscrição de Restos a Pagar Processados". 

	

31 	Também, salienta-se o valor de R$ 22.367.700,49 em "(-) Ajuste de perdas de Investimentos e 

	

32 	Aplicação". O Balanço Patrimonial apresenta um saldo patrimonial positivo de R$ 20.626.126,22 pelo 

	

33 	confronto do Ativo Financeiro mais Ativo Permanente com os Passivos Financeiro e Permanente, 
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34 	sendo gerado um superávit financeiro no exercício de R$ 412.031.584,11, compreendido no Ativo 
35 	Financeiro R$ 416.652.670,12 e Passivo Financeiro R$ 4.621.086,01. Particularizando-se cada fundo, 
36 	têm-se: FPREV R$ 406.832.482,17 (superávit), FFIN - R$ 1.329.831,22 (déficit) e FADM R$ 
37 	6.528.933,16 (superávit). Ainda, destacam-se créditos previdenciários parcelados no curto prazo R$ 

38 	9.439,615,56 e longo prazo R$ 220.499.858,27, que abrangem as obrigações patronais da Prefeitura 
39 	de Manaus para com a Manaus Previdência. As Variações Patrimoniais foram positivas no exercício 

40 	findo em R$ 8.573.907,20. O Anexo 2 (Despesas realizadas) demonstra analiticamente, por elemento, 
41 	o comportamento das despesas quanto a sua execução e evidencia as economias orçamentárias 
42 	sintetizadas no Balanço Orçamentário. Destacam-se dentre as despesas correntes, as de pessoal e 
43 	encargos sociais (economia de 22,8%), Diárias (80%), Material de consumo (78%), Passagens 

44 	(81,8%). O Anexo 10, Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada, destaca negativamente a 

45 	realização das receitas remuneratórias de investimentos do RPPS (apenas 21,3%), fato já explicado 

46 	antes. No geral, as receitas apresentam excesso de arrecadação no valor de R$ 702.977,65. O 

47 	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 - destaca a evolução da dívida de curto prazo que 

48 	passa de R$ 2.817.911,50, em 31.12.2014, para R$ 6.035.467,13 no final de 2015, da qual 44% se 

49 	referem a consignações e 56%, a Restos a pagar. As planilhas de Provisões Matemáticas 

50 	Previdenciárias de R$ 1.008.087.742,83, base dezembro/2015, apontam provisões atuariais para ajuste 

51 	do Plano Previdenciário no valor de R$ 22.581.159,54; R$ 241.956.569,56 referem-se a créditos 

52 	previdenciários parcelados devidos pelo ente instituidor no Plano Financeiro - Ativo. No Plano 

53 	Previdenciário - Ativo, há o valor de R$ 765.071.190,50 relativo a créditos parcelados do instituidor e 

54 	de beneficiários no longo prazo, o que satisfará as aposentadorias e pensões futuras, além de 
55 	benefícios já concedidos. A situação atuarial apresenta equilíbrio ao fim do exercício. As provisões para 

56 	perdas judiciais relativas a indenizações e restituições estão registradas pelo valor de R$ 4.612.410,94. 
57 	As planilhas de depreciação de bens móveis e imóveis apresentam-se regulares. Após a análise dos 

58 	Balanços e Demonstrativos do exercício de 2015, os Conselheiros recomendaram a aprovação das 

59 	contas desse exercício sem ressalvas, que seguem para a apreciação do Conselho Municipal de 
60 	Previdência - CMP. Antes do encerramento, o presidente novamente pautou a questão da escolha de 
61 	ocupante para a secretaria do conselho, em vista da prescrição do Regimento do COFIS já aprovado. 
62 	Sugeriu a todos o nome da conselheira Ivana Gomes para ocupar a função, sendo aceita a sugestão. 
63 	E, por aclamação, a conselheira retroaludida foi empossada na função de Secretária do COFIS para o 
64 	período de março/2016 a fevereiro/2017. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente agradeceu à 
65 	presença de todos e declarou encerrada a reunião às 10h40, da qual eu, Ivana Gomes Meio Martins, 
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Secretária, redigi e lavrei a presente ata, que assino com os Membros/Conselheiros do Conselho Fiscal 

inframencionados. 
Raimundo Nonato de Oliveira ................................................................................ 

Orlando Ferreira Cruz ................... . ......................... 

Waiber Moraes dos Reis .............. 

Paulo Rodrigues de Souza ................................................................................. 

ivana Gomes Meio Martins ............................................................................. 
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